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Há dois anos dedicamos dois
números do DDHH na Sala de Aula à publicação de

atividades desenvolvidas nas escolas: o de julho e o de
novembro/dezembro.

da elaboração do boletim de julho enviando o
relato (conforme orientação anexa) de atividade por

você desenvolvida, sobre o tema/lema de 2006, até o
dia 30 de maio, impreterivelmente.

Participe

No Brasil, é cada vez mais consensual que os direitos
humanos estão entre anúncios e violações. Por um lado, o
avanço das legislações e declarações oficiais. Por outro, as
violações cotidianas destes mesmos direitos tão
eloqüentemente anunciados. Esta realidade de anúncios e
violações é também dramaticamente vivida no que diz respeito
ao direito à educação: milhares de analfabetos, crianças fora das
escolas, baixo níveis de aprendizagem, os salários indignos dos
profissionais da educação, etc.

Sendo assim, é importante nos perguntar sobre qual é o
sentido dos direitos humanos. Há neles alguma justificativa
realmente válida ou trata-se apenas de bela retórica sem nenhum
efeito prático em nossas vidas? E como estas justificativas - se é
que existem - afetam o direito a uma educação de qualidade?

A meu juízo, o melhor caminho para fundamentar os direitos
humanos é refletir profundamente sobre a .
Há um dado sobre a dignidade humana que os defensores dos
direitos humanos não devem desconhecer ou esquecer:

Vejamos o que isso quer dizer.

Absolutamente valioso significa o contrário de relativamente
valioso. Há seres valiosos em si mesmos e seres nos quais o valor
é relativo porque servem para outra coisa. Relativamente
valiosos são os seres que têm o seu valor em função das
necessidades às quais eles respondem, como, por exemplo, os
instrumentos e as mercadorias. Seres relativamente valiosos
possuem valor: valor de uso e valor de troca (compra e venda). E,
por isso mesmo, geralmente, possuem um preço. Por sua vez, os
seres absolutamente valiosos não possuem preço e ninguém
pode lhes estipular um valor de uso ou um valor de troca. Para os
seres absolutamente valiosos não há um equivalente, ou seja,
não existe no universo algo que tenha valor igual a um ser
absolutamente valioso, nem mesmo outro ser absolutamente
valioso. Conclui-se, então, que os seres absolutamente valiosos
não têm preço e sim dignidade, e que, portanto, merecem
respeito, do qual se seguem as obrigações morais.

Agora, valeria a pena perguntar-nos sobre o que são
obrigações morais? Ora, o ser humano possui o privilégio de
reger-se por leis assumidas livremente por sua própria razão. A
isso, denominamos , ou seja, a capacidade
de agir seguindo a obrigações livremente escolhidas. Essa
liberdade no agir também abre possibilidades para a ação má.
Porém, apesar da possibilidade do mal, o ser humano pode
escolher a boa ação e isso faz a sua escolha ser ainda mais
louvável.

Resumindo. O ser humano por ser, em si mesmo, valioso
não possui um equivalente. Sem equivalência não existe
possibilidade de fixar-lhe um preço. Em conseqüência, as

dignidade humana

os seres
humanos têm um valor absoluto e por isso não devem ser
tratados como instrumentos, como meios, e sim como um fim
em si mesmo.

“racionalidade moral”

Para refletir

pessoas humanas têm dignidade. E aquilo que tem dignidade não
é intercambiável, senão respeitável. O ser humano, através de
sua racionalidade moral, é chamado, então, a se opor a qualquer
tipo de manipulação e instrumentalização da sua própria
humanidade e da humanidade de seus iguais, os outros
humanos. A dignidade humana é, pois, a razão para que haja
obrigações morais na defesa da vida humana.

Ora, a onde estou querendo chegar com estas breves
reflexões ético-filosóficas? Quero salientar que a vida humana é
absolutamente valiosa e que garantir o respeito à dignidade
desse ser - tal como visam os direitos humanos - é uma tarefa
fundamental se quisermos ser plenamente humanos. Neste
sentido, os direitos humanos se transformaram em um padrão de
conduta que condensa os mais elevados valores morais de nosso
tempo e um instrumento privilegiado para a legitimação da
dignidade humana e para a defesa do valor absoluto da vida.

A dignidade humana é minimamente respeitada na
medida em que se consegue assegurar os direitos básicos de
igualdade, liberdade e solidariedade para todos e todas. No
Brasil, a não garantia do direito à educação - um dos mais
importantes direitos de igualdade - deixa a dignidade humana
profundamente comprometida.

Nesta perspectiva, comprometer-se com a luta e a promoção
do direito à educação significa muito mais do que reivindicar
mais vagas nas escolas, significa muito mais do que lutar por
melhores salários, significa muito mais que elaborar projetos
políticos pedagógicos, currículos, livros e atividades educativas
comprometidos com um ensino de qualidade. Tudo isso é válido
e fundamental. No entanto, quero chamar a atenção de que
comprometer-se com a luta e a promoção do direito à educação
é promover o respeito à dignidade humana e reconhecer, através
de propostas viáveis e próprias para o campo educacional, o
valor absoluto da vida.

O campo educacional tem muito a contribuir na tarefa de
dignificar o valor absoluto da vida. Reivindicar o direito a uma
educação de qualidade, gratuita e para todos é promover e
consolidar uma conquista na qual muito se pode fazer para
mudar a nossa condição cidadã como um todo. Não é sem
motivo que têm crescido entre nós práticas que se intitulam
“educar para os direitos humanos”, “educar para a paz”, “educar
para a democracia”, “educar para a cidadania”, “educar para a
tolerância”, etc. Muitos podem criticar, afirmando que estamos
multiplicando termos e expressões no campo pedagógico. No
entanto, acredito que tais experiências buscam fazer da
educação mais do que um direito que deve ser garantido, mas
um campo de compromisso e de luta para que os direitos
humanos sejam, além de anunciados, mais reconhecidos e
plenamente vividos.

O Direito à Educação e o Valor Absoluto da Vida.
Marcelo Andrade - Equipe Novamerica

”Vai ter uma festa / que eu vou dançar
até o sapato pedir pra parar.

Aí eu paro / tiro o sapato
e danço o resto da vida.” (Chacal)

É assim que a equipe Novamerica se sente:
disposta a tirar o sapato e dançar o resto da vida
(até porque, há muito cantamos em coro que “a
vida é bonita, é bonita e é bonita”). Contamos com
você como nosso par constante em todos os bailes-
lutas, bailes-conquistas, bailes-parcerias, baile-
movimento, baile-convivência e, por que não, baile-
baile, que a gente vem dançando ao longo do
tempo.

Do calendário para “A sala de aula em
movimento”. Atividades relativas ao Dia do Livro
para Crianças e ao Dia da Educação foram escolhidas
para comemorar estas datas e continuar
desenvolvendo o lema “Educação de qualidade não é
privilégio. É direito de tod@s”.

A última página deste boletim traz, como o anterior,
reflexões sobre o direito à educação. Neste caso, o foco
de análise é a relação entre direito à educação e respeito
à dignidade humana, na perspectiva do valor absoluto da
vida - olhar de Marcelo Andrade sobre o tema.

Conforme prometido, novamente a fala de Paulo
Freire, agora anunciando como não deixar morrer em
nós “o gosto de ser gente”.

Assim, de gente para gente, com o coração em festa,
nosso abraço de comemoração, cheio de energia! Por
quê? Você ainda não leu notícia na página ?

Saiba o motivo desta convocação em “Notícias”.

a 2

Saiba o motivo desta convocação em “Notícias”.

a 2

Paulo Freire

Datas Significativas ABRILABRIL

2828 Dia da Educação
Embora concordemos

com Regina Bilac Pinto,
Presidente da Fundação
Nacional do Livro Infantil

e Juvenil -

acreditamos,
também, na importância

de marcar
significativamente esta
data. Não deixem de

fazê-lo.

"O dia da
educação são todos os

dias, pois a humanidade é
desafiada hoje a decidir
que paradigmas éticos,

morais, culturais e
espirituais manter, quais
descartar, sob o risco de

enfrentar condições
imprevisíveis de

existência.” -

Dia Internacional
do Livro para Crianças
0202

Dia Contra a

Prostituição Infantil
0404

Dia do Índio1919

Dia da Terra
2222

anos
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Duas datas deste mês vêm fortemente ao encontro do lema/2006 da Novamerica:
o Dia da Educação e o Dia do Livro para Crianças.

A primeira traz a oportunidade de a escola como um todo registrar expressivamente a data, tendo
como pano de fundo que “Educação de qualidade não é privilégio. É direito de tod@s”.

A segunda faz lembrar de Ziraldo. Considerando que
, ele defende ser necessário ,

e anuncia que a escola .

“aprender a ler é um momento mágico da vida
da gente” “acabar com essa história de transformar a leitura em dever”

“tem que ensinar a gostar de ler”

É bonito pensar em (primordial expressão do direito à educação)
envolto em , em prazer.
Por isso, as duas datas deixam o calendário e vêm ocupar as páginas centrais deste boletim.
Sugerimos atividades para ambas, esperando fazer de abril o mês da ,
com momentos especiais de culminância.

direito de aprender a ler
magia

educação em destaque

Atividade 1Atividade 1

Educação Infantil e 1º ciclo do Ensino FundamentalEducação Infantil e 1º ciclo do Ensino Fundamental

Atividade 2Atividade 2

Ensino Fundamental (3ª à 6ª série)Ensino Fundamental (3ª à 6ª série)

Em 2006 a Novamerica
comemora 15 anos de existência.

Razão de orgulho para nossa equipe e,
acreditamos nós, para todos/as aqueles/as
que, como você, vem ajudando a tecer a

nossa história - com esperança, trabalho e
alegria. Estamos tod@s em festa!

Então, tim-tim!
E, continuemos a dança... (além de tudo,

muito apropriada para 15 anos!)

Certamente várias atividades sugeridas para o nível anterior
podem ser desenvolvidas com estas séries. Outras
possibilidades podem ser acrescentadas:

Individualmente ou em pequenos grupos crianças
escolhem livros de sua predileção para algum tipo de recriação
(ou os indicadas, ou outros escolhidos por você, exercitados
antes, conforme sugerido). Ilustrações, montagem de mural,
produção de livros... para as recriações, além de
complementarem a atividade, geram material para socialização
das produções (um dos livros da turma virá bem a
calhar).

Produção de “contos” (em especial para a 5ª e 6ª séries), a
partir de sinopse fornecida pelo/a professor/a. A idéia é que
para uma mesma sinopse surjam diferentes histórias que
possam compor um “livro de contos”. O resultado pode ser
surpreendente!

Obs.: embora a sinopse possa ser sobre qualquer tema (o
que interessa aqui é a descoberta de que ler e escrever são um
“grande barato”), ela pode ajudar a explorar essa “descoberta”.

dia de leitura

Sustentamos que qualquer atividade sugerida para os
níveis anteriores de escolaridade pode ser adaptada às
séries finais do ensino fundamental e às do ensino médio - o
livro de contos sequer precisa de adaptação e, para
recriações, a coleção “Para gostar de ler”, da Ed. Ática,
fornece excelente material. Porém, colocamos agora em
destaque o Dia da Educação. As propostas propiciam
trabalho envolvendo várias disciplinas e também devem ser
desenvolvidas com as 5ª e 6ª séries.

Pesquisas sobre a situação da Educação no Brasil
enfocando, por exemplo, taxa de escolarização, níveis de
escolaridade da população (por região, gênero, idade, etc),
desempenho/qualidade (via investigação/problematização
do ENEM). Além do site abaixo indicado e outros, jornais e
revistas semanais são fontes de consulta (boa oportunidade
para conhecer redação/arquivo de um jornal local).

Entrevistas com educadores/as e gestores educacionais
locais - caberá a própria turma escolher os/as
entrevistados/as, os eixos da entrevista e elaborar o roteiro
para ela, sob a coordenação de professores/as envolvidos.

Debates na escola, se possível pelo menos um
antecedido por uma “mesa redonda” que pontue questões
centrais a debater (para sua composição, alguns/as dos/as
entrevistados/as).

Jornal com os produtos das investigações - inclusive
gráficos, tabelas, redações (como artigos ou crônicas),
charges... Mesmo sendo jornal mural (embora um jornal
impresso, talvez elaborado com a colaboração de
diferentes turmas, seja mais interessante), recomenda-se
que as matérias cubram as sessões habituais de um jornal (o
debate, por exemplo, pode ser gerar notícia-convite,
antecedendo-o, ou reportagem, incluindo fotos e
depoimentos de participantes).

Importante: valorize a escolha dos títulos para os
eventos (exposições, livros elaborados, dia de leitura, jornal
- mural ou não - dia de debates, mesa redonda...). A
discussão para isso é rica em si mesma e os títulos obtidos -
indicativos, sugestivos, criativos - estimulam o interesse e a
participação.

Cabe mais uma vez o registro: o lema 2006 é o fio
condutor do conjunto de atividades. É muito provável que
estas celebrações (particularmente a do Dia da Educação)
gerem material para o boletim de julho.

Constituição Federal de 1988

Artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Privilegiamos para esta faixa de escolaridade a data
relativa ao Livro para Criança. A proposta é trabalhar com
histórias infantis, objetivando desenvolver o gosto pela
leitura.

Um ponto de partida é escolher uma história para contar
às crianças.

a história (mais de uma vez se elas assim desejarem).

Pedir que algumas crianças recontem-na (mobilizando
sempre toda a classe - recomendando atenção ou solicitando
complementações, comentários, etc.).

Explorar criativamente a história, para que as crianças se
envolvam com ela e exercitem autoria, propiciando que:

Criem outro final para ela;

Continuem a história, do ponto em que o/a autor/a a
concluiu (p. ex.: depois que Bela Adormecida casou com o
príncipe...);

Trabalhem alterações “inventadas”, no estilo “o que
aconteceria se...” (p.ex.: o que aconteceria se... no lugar
do nariz, fosse o pé de Pinóquio que crescesse toda vez
que ele dissesse uma mentira?);

Assumam o lugar de personagens (p.ex.: se a criança fosse
o Menino Maluquinho que outras maluquices ela faria?);

Inventem finalidade para objetos ou personagens
acrescentados à história (p.ex.: em Chapeuzinho
Vermelho entra um cachorro e um carro)

Propor que as crianças ilustrem cenas da/s história/s,
modelem personagens, etc.

Promover a encenação da história (a original e/ou a/s

Ler

modificada/s pelas explorações anteriores), com as próprias
crianças ou com brinquedos disponíveis.

A partir daí, várias “culminâncias” podem ser realizadas:

Exposição das diversas ilustrações/modelagens feitas para
diferentes histórias;

Confecção de livros (em papel ou tecido) das histórias
(re)criadas pelas crianças;

Apresentação das encenações feitas para a/s histórias/s;

Montagem em mural com palavras e frases que
complementem o título

(ou similar). O material para este mural
derivará das provocações que devem ser feitas, pelo/a
professor/a, quanto a esta questão-alvo no decorrer das
etapas do trabalho.

Outro ponto de partida é solicitar que as crianças tragam
livro de história que possuem ou peguem emprestado com
algum/a amiguinho/a ou parente, ou que consigam na
biblioteca da cidade ou na sala de leitura da escola... A razão
desta estratégia é mobilizá-las na tentativa de obter um livro.

Obs.: É necessário que a atividade tenha sempre o livro
como referência. É o contato prazeroso com ele que se deseja
propiciar (não é suficiente, portanto, uma história para
as crianças). Outro aspecto a ser considerado é a natureza do
trabalho. Dado o não domínio da escrita por grande número
das turmas desta faixa de escolaridade, são conversas
conduzidas e registradas pelo/a professor/a que o viabilizam.
Ênfase, portanto, no trabalho coletivo.

“ler histórias é gostoso
porque...”

contar

Atividade 3Atividade 3

Ensino Fundamental

Ensino Médio

(7ª e 8ª séries)

e
Ensino Fundamental

Ensino Médio

(7ª e 8ª séries)

e

-

Sites:

Para alunos/as

Para professores:

www.ziraldo.com

www.ibge.gov.br/ibgeteen/datas/educacao/home.html

Lista obras de Ziraldo. Inclui a seção “sala de leitura”, onde “crianças também
têm o seu cantinho especial”. Disponibiliza versão on-line de “O menino
maluquinho”, ilustrado cores. Pronto para imprimir! Jeito rápido de as
crianças terem o próprio livro, .

Reúne textos curtos (em linguagem acessível a adolescentes e jovens), com
tabelas e gráficos ilustrativos que fornecem informações sobre a situação da
educação no Brasil, tendo como referências o censo de 2000 e a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2003. Material apropriado
para as atividades acima sugeridas.

Vale a pena consultar a legislação pertinente ao artigo 26 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos publicado no boletim de março:

Constituição Federal, arts. 6º; 24, IX; 30,VI; 205 (publicado neste número); 206,
inciso IV; 207; 208, inciso I, II, V, VI, &1º e &2º; 210, caput e && 1º e 2º; 211, &&
2º, 3º e 4º; 212; 213; 214, IV e V; 227, & 3º, III; 60 e 62 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

Convenção Internacional sobre Direitos da Criança, art. 5; 18; 28, 1; 29.

sem

colorido a seu modo

- Legislação Nacional

- Legislação Internacional


